REGULAMIN KONKURSU

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest Grupa Wirtualna Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości
317.957.850 zł (dalej „Organizator”).
1.2 Patronem Konkursu jest Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472,
80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000271591, posiadająca NIP 9570957722 oraz kapitał
zakładowy w wysokości 4.521.612.884,88 zł („Patron”)
1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Jaśnie galerie” i zwany jest dalej "Konkursem".
1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.12.2016, a kończy się dnia 31.01.2017 (dalej "Czas
Trwania Konkursu").
1.5 Konkurs organizowany jest na stronie internetowej swiecsie.wp.pl zwanej dalej „Stroną
Konkursową”.
1.6 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele
Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się
wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
1.7 Organizator Konkursu powoła Jury, w której skład wejdą przedstawiciele wskazani przez
Organizatora, Fundatora oraz Patrona, a jej celem będzie wskazanie Zwycięzców w
zakresie przewidzianym przez niniejszy Regulamin.
1.8 Fundatorzy nagród w Konkursie składają określone w Regulaminie przyrzeczenie
publiczne oraz są odpowiedzialni za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację
na rzecz Zwycięzców.
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ZASADY KONKURSU
2.1. Zgłoszenie własnego autorskiego zdjęcia przedstawiającego świąteczną, noworoczną
iluminację galerii handlowych („Zdjęcia”) w Konkursie następuje poprzez
2.1.1. wykonanie Zadania Konkursowego poprzez przesłanie na adres e-mail
jasniegalerie@serwis.wp.pl Zdjęcia,
2.1.2. podanie w treści wiadomości e-mail ze Zgłoszeniem imienia i nazwiska
Użytkownika oraz adresu poczty elektronicznej
2.1.3. podanie w treści wiadomości e-mail ze Zgłoszeniem nazwy galerii handlowej,
której Zdjęcie zostało zamieszczone, wraz ze wskazaniem miasta oraz
województwa, w którym, ta galeria się znajduje

2.3. Każdy Użytkownik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż 8 Zdjęć.
2.4. Zdjęcia danej galerii są publikowane jako zbiory zdjęć (katalog)
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania Zdjęć w odpowiedniej galerii serwisu
swiecsie.wp.pl po ich zatwierdzeniu przez moderatora, przy czym zdjęcia jednej galerii są
publikowane w odpowiednim katalogu jako zbiory zdjęć.
2.6. Moderator ma prawo nie opublikować Zdjęcia w przypadku bardzo niskiej wartości
artystycznej zdjęcia, zdjęcia przedstawiającego obraźliwe, czy niezgodne z zasadami
współżycia społecznego treści lub w innym uzasadnionym przypadku.
2.7. Przesyłając Zdjęcie Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego
Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w
niniejszym Regulaminie. Użytkownik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
2.8. Organizator ma prawo wykluczyć Zdjęcie Użytkownik z udziału w Konkursie w przypadku
dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego
naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora
Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany
w formularzu konkursowym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Zdjęcia Użytkownika
jest ostateczna.
3.

PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
3.1. Użytkownik Konkursu przesyłając Zdjęcie w Konkursie oświadcza, iż przysługuje mu
pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania
Zdjęcia w sieci Internet. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest autorem lub
współautorem Zdjęcia, Użytkownik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz
wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zdjęcia w
sieci Internet.
3.2. Użytkownik, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zdjęcia jest zobowiązany do
pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z
opublikowaniem Zdjęcia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za
zamieszczenie i udostępnienie Zdjęcia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów
i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
3.3. W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich
Użytkownik zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach
na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.
3.4. Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator
i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych
z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zdjęcia.
3.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne
zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora
Zdjęcia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

3.6. Organizator ma prawo usunąć Zdjęcia, które zawierać będą treści sprzeczne
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami,
naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich,
naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod
adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język,
religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
3.7. Każdy Użytkownik oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji
Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców
Zgłoszenia.
4.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
4.1. Dostarczanie Zdjęć jest możliwe jedynie w dniach 14 grudnia 2016 – 20 stycznia 2017
poprzez przesłanie ich na adres e-mail jasniegalerie@serwis.wp.pl. Decyduje czas
wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych
przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w
Konkursie
4.2. Każdy Użytkownik może przesłać nie więcej niż 8 Zdjęć w Czasie Trwania Konkursu
4.3. Konkurs jest dwuetapowy i składa się z etapu wojewódzkiego oraz etapu
ogólnopolskiego
4.4. Od momentu publikacji katalogów Zdjęć w serwisie swiecsie.wp.pl użytkownicy serwisu
swiecsie.wp.pl mogą oddawać głosy na poszczególne Zdjęcia (zbiory) do ostatniego dnia I
i ewentualnie II etapu (jeżeli zbiór zostanie do II etapu zakwalifikowany) , przy czym
każdy użytkownik może oddać nie więcej niż jeden głos na dobę.
4.5. Warunkiem oddania głosu jest zalogowanie się wcześniej Użytkownika do portalu
społecznościowego facebook.com
4.6. Zdjęcia zostaną zamieszczone na Stronie Konkursowej w odpowiedniej galerii serwisu
swiecisie.wp.pl po ich zatwierdzeniu przez moderatora
4.7. W etapie wojewódzkim Użytkownicy oceniają zdjęcia w skali jednego województwa
4.8. Po zakończeniu etapu wojewódzkiego, na podstawie oddanych i zarejestrowanych
głosów Uczestników w ramach każdego województwa do etapu ogólnopolskiego zostanie
zakwalifikowany zbiór Zdjęć, które w głosowaniu użytkowników Strony Konkursowej w
ramach danego województwa uzyskał największą liczbę głosów (wyrażonych
procentowo).
4.9. W etapie ogólnopolskim udział weźmie łącznie 16 zbiorów Zdjęć, które w głosowaniu
użytkowników Strony Konkursowej na etapie wojewódzkim w ramach poszczególnego
województwa uzyskały największą liczbę głosów .
4.10. Etap ogólnopolski rozpocznie się w dniu 24 stycznia i zakończy w dniu 31 stycznia
2017
4.11. Od momentu publikacji katalogów Zdjęć w serwisie swiecsie.wp.pl w etapie
ogólnopolskim Użytkownicy serwisu swiecsie.wp.pl mogą oddawać głosy na
poszczególne Zdjęcia (katalogi), przy czym każdy użytkownik może oddać nie więcej niż
jeden głos na dobę, przy czym Warunkiem oddania głosu jest zalogowanie się wcześniej
Użytkownika do portalu społecznościowego facebook.com

4.12. W etapie ogólnopolskim nie będą liczone głosy, które zbiory Zdjęć uzyskały w etapie
wojewódzkim
4.13. Po zakończeniu etapu ogólnopolskiego spośród wszystkich katalogów Zdjęć
zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego Jury w głosowaniu wyłoni jednego
Zwycięzcę Nagrody I Stopnia.
5.

NAGRODY
5.1. W etapie ogólnopolskim Konkursu zostały przewidziane następujące nagrody:
5.1.1. Dla Zwycięzcy Nagrody I Stopnia w głosowaniu Jury w etapie ogólnopolskim
- kampania reklamowa w serwisach Grupy WP o wartości netto 50 000 zł.
Realizacja kampanii na podstawie cen obowiązujących w cennikach na dzień
wyceny kampanii.
5.2. Jako zwycięzcę Nagrody należy rozumieć przedsiębiorstwo zarządzające galerią
handlową, której zbiór Zdjęć w głosowaniu użytkowników Strony Konkursowej na etapie
ogólnopolskim uzyskał największą liczbę głosów.
5.3. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
5.4. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość
pieniężną.
5.5. Wyniki wszystkich etapów zostaną ogłoszone na stronie swiecsie.wp.pl w ciągu 10 dni
roboczych od dnia zakończenia każdego etapu, a Użytkownicy zostaną poinformowani
poprzez pocztę elektroniczną o przyznaniu nagrody
5.6. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów
niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.
5.7. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad
wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia
ewentualnego podatku.
5.8. Sposób realizacji Nagrody na rzecz Zwycięzcy Nagrody I Stopnia zostanie ustalony w
porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora.
5.9. Nazwa Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem (katalogiem Zdjęć), które otrzymało Nagrodę,
zostanie zamieszczone na Stronie Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.

6.
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OBOWIĄZEK PODATKOWY
6.1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego, wówczas
obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanych Nagród spoczywa na
Zwycięzcy Nagrody.
DANE OSOBOWE
7.1. Dane Osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora Danych
Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy
i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu
reklamacyjnego.

7.2. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości
317.957.800 zł
7.3. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Użytkownikowi
przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
7.4. Do zakończenia Konkursu Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email swiecisie@serwis.wp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie
danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres
e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z
udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
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POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres
Organizatora lub w formie elektronicznej na adres swiecisie@serwis.wp.pl Reklamacje
mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu
(decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego
terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.
8.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej
reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
8.3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany
w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora.
8.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej
są ostateczne.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
9.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów
z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od
zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę
danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi

obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
9.5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian
specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania
na Stronie Konkursowej.
9.6. Organizator ustanawia adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej
z Konkursem swiecisie@serwis.wp.pl

