Regulamin konkursu
pt. „Metamorfozy z Blue Dolphin Tapes”
1. Organizator Konkursu:
XL-TAPE INTERNATIONAL z siedzibą w Kielcach, Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
2. Cel konkursu:
Celem Konkursu jest promocja produktów Blue Dolphin Tapes.
3. Miejsce organizacji Konkursu
Konkurs zostanie zorganizowany na terenie całej Polski, na stronie www.facebook.pl
4. Czas przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od: 01.03.2018 r. do 10.05.2018 r.
5. Uczestnicy Konkursu:
a) Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, które są Klientami firmy XL-TAPE INTERNATIONAL
oraz posiadają konta w serwisie Facebook.
b) W Konkursie nie mogą uczestniczyć: osoby prawne, członkowie Komisji Konkursowej,
zwanej dalej Komisją, pracownicy ( bez względu na podstawę zatrudnienia a także osoby
pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym - umowa zlecenie, umowa o dzieło) i
przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz małżonkowie i dzieci wszystkich wyżej
wymienionych osób.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu:
dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu organizacji
Konkursu i przekazania nagród Laureatom.
Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i będą wykorzystywane
wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych
są XL-TAPE INTERNATIONAL z siedzibą w Kielcach, Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
7. Zasady udziału w Konkursie
1). Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a) zakupić taśmę malarską marki Blue Dolphin Tapes, zachować Dowód Zakupu
(paragon lub imienna faktura);
b) wykonać dwa zdjęcie wnętrza, w którym będą realizowane prace remontowe z
użyciem taśmy malarskiej marki Blue Dolphin Tapes, w taki sposób, że jedno zdjęcie
będzie przedstawiało wnętrze przed remontem a drugie zdjęcie będzie przedstawiało
to samo wnętrze po remoncie, zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą być poddane
wcześniej obróbce graficznej lub fotomontażowi;
c) wypełnić prawidłowo Kartę zgłoszenia do Konkursu (zwaną dalej Kartą), która
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
d) przesłać Zgłoszenie do Konkursu zawierające: zdjęcia zgłaszane do Konkursu w
plikach jpg oraz prawidłowo wypełnioną Kartę na adres: fotokonkurs@bluedolphin.pl
w terminie do 10.05.2018 r.
Zdjęcia zgłoszone do Konkursu zostaną opublikowane w dniu 14.05.2018 r. na fanpagu
Blue Dolphin Tapes https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/
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2). Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i
przekazuje je Organizatorowi Konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć
zgłoszonych do Konkursu w dowolny sposób, bez ograniczeń czasowych i
terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji w druku, w Internecie na portalach
społecznościowych w tym na portalu Facebook oraz wszelkie prawa pokrewne ;
b) uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy
osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące zdjęcia zgłoszonego do
Konkursu;
c) zgłoszone do Konkursu przez Uczestnika zdjęcia powinny być wolne od treści
naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe;
d) Organizator ma prawo nie opublikować przesłanych do Konkursu zdjęć, które są
wulgarne, obraźliwe, naruszające dobre imię osób trzecich, Organizatora Konkursu
lub inne podmioty lub osoby fizyczne.
3). Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu więcej niż jedno zgłoszenie Konkursowe, pod
warunkiem spełnienia zasad niniejszego Regulaminu.
8. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu
Organizator powoła trzyosobową Komisję, która będzie czuwać nad prawidłowością
organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu
W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie: pierwszego, drugiego
i trzeciego miejsca oraz dwóch nagród wyróżnień.
Internauci w terminie od 14.05.2018 roku do 21.05.2018 r. będą mogli oddawać
głosy - polubić wybrane zestawy zdjęć zgłoszone do Konkursu.
Komisja Konkursowa 22.05.2018 r. dokona podsumowania polubień przyznanych
przez Internautów zestawom zdjęć, wyłoni pięć zestawów zdjęć spośród najlepiej
ocenionych (z największą liczbą polubień) i wśród tych zestawów przyzna kolejno
autorom najlepszych, najbardziej kreatywnych zestawów zdjęć : pierwsze, drugie,
trzecie miejsce, oraz dwa wyróżnienia.
10. Nagrody w Konkursie
Nagroda za zajęcie I miejsca - aparat fotograficzny Instax Mini 9 - 1 szt. wraz z
kompletem papieru fotograficznego 20 sztuk, o łącznej wartości 285,00 zł brutto
oraz nagroda finansowa o wartości 53,97 zł, łączna wartość nagrody za zajęcie I
miejsca 338,97 zł brutto.
Nagroda za zajęcie II miejsca - telefon Caterpillar Cat B25 1 szt., o wartości 205,56
zł brutto
Nagroda za zajęcie III miejsca - Samsung Power Bank 8400mAh 1 szt., o wartości
84,03 zł brutto
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Nagroda wyróżnienie - gadżety marki Blue Dolphin Tapes, Zestaw nr 1 ( w skład
nagordy wchodzą: skrzynka narzędziowa dolphin, torba ekologiczna, parasol
premium) o wartości 45,87,łączna wartość nagrody wyróżnienia 45,87 zł brutto.
Nagroda wyróżnienie - gadżety marki Blue Dolphin Tapes, Zestaw nr 2 ( w skład
nagordy wchodzą: dzbanek do wody DOLPHIN 2,4L , parasol premium, filtr do wody
DOLPHIN 2,4L) łączna wartość nagrody wyróżnienia 48,84 zł brutto.
11. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 24.05.2018 r. na na fanpagu Blue Dolphin
Tapes https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/
oraz na stronie www.bluedolphin.pl
Dodatkowo Laureaci zostaną poinformowani o wynikach Konkursu poprzez wiadomość
przesłaną przez Organizatora Konkursu w dniu 24.05.2018 r. na adres e-mailowy
wskazany na Karcie zgłoszenia do Konkursu.
12. Wydanie nagród Zwycięzcom
Organizator przed wydaniem nagrody może zażądać od Laureata okazania Dowodu
Zakupu produktów upoważniających do udziału w Konkursie.
Organizator Konkursu wyda nagrody Laureatom zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa podatkowego tj. zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od
osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 2032 ze zmianami).
Przed wydaniem nagród, Organizator pobiera od Laureatów zaliczkę na
zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości nagrody a następnie
przekazuje ją do właściwego urzędu skarbowego.
Nagrody zostaną przesłane paczką kurierską lub pocztową w terminie od 25.05.2018
r. do 01.06.2018 r. (decyduje data nadania przesyłki) na adres zamieszkania
wskazany przez Laureatów na Karcie zgłoszenia do Konkursu.
Nagrody, które mimo prawidłowego nadania i dostarczenia nie zostaną odebrane w
terminie do 20.06.2018 r. przechodzą do dyspozycji Organizatora Konkursu.
Wygranych nagród nie można wymieniać na inne ani też wymieniać na ekwiwalent
pieniężny.
Organizator Konkursu we własnym zakresie zapewnia nagrody i odpowiada za ich
wydanie Laureatom Konkursu.

13. Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
pisemnej, listem poleconym w terminie do 29.06.2018 r. (decyduje data nadania),
reklamacje, które wpłyną po 13.07.2018 r. nie będą rozpatrywane mimo prawidłowej
daty nadania. Reklamacje z dopiskiem „Metamorfozy z Blue Dolphin Tapes” można
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przesyłać na adres Organizatora Konkursu: XL-TAPE INTERNATIONAL z siedzibą w
Kielcach, Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Konkursu składającego reklamację,
powód reklamacji i treść żądania.
Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, decyduje data nadania listu poleconego do
Uczestnika z pisemną odpowiedzią na reklamację.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
14. Postanowienia końcowe
Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r.
w siedzibie Organizatora Konkursu XL-TAPE INTERNATIONAL z siedzibą w Kielcach,
Ściegiennego 248, 25-116 Kielce oraz
na stronie: https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/
oraz na stronie www.bluedolphin.pl
Na życzenie Uczestnika, Organizator prześle Regulamin Konkursu
na wskazany adres e-mailowy.
Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani
współorganizowany przez portal Facebook.com.
Organizator
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