Regulamin konkursu
pt. „W JEDEN WEEKEND”

1. Nazwa Konkursu:
Konkurs prowadzony jest pod nazwą „W JEDEN WEEKEND” , zwany dalej
Konkursem.
2. Organizator Konkursu:
XL-TAPE INTERNATIONAL z siedzibą w Kielcach, Ściegiennego 248, 25-116 Kielce,
zwany dalej Organizatorem.
1. Cel konkursu:
Konkurs ma charakter twórczy. Celem Konkursu jest promocja produktów Blue
Dolphin Tapes oraz promocja odcinków filmów promujących produkty Blue Dolphin
Tapes.
2. Miejsce organizacji Konkursu
Konkurs zostanie zorganizowany na terenie całej Polski, na stronach:
https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/
oraz na stronie
http://bluedolphin.pl/weekendowe-malowanie/
3. Czas trwania Konkursu, czas przyjmowania zgłoszeń w Konkursie:
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od: 02.04.2018 r. do
30.04.2018 r.
4. Uczestnicy Konkursu:
a) Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających
pełną zdolność do czynności prawnych, które 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.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu:
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu
organizacji Konkursu, ogłoszenia wyników i przekazania nagród Laureatom.
Organizator przetwarza dane wyłącznie w przedmiotowym zakresie.
Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r.
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Poz. 922) do 25 maja 2018 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (od 25 maja 2018
r.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych oraz uzupełniania,
uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
Administratorem danych osobowych są XL-TAPE INTERNATIONAL z
siedzibą w Kielcach, Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
6. Zasady udziału w Konkursie
1). Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
a) polubić w terminie od 02.04.2018 r. do 30.04.2018 r. do godziny 23.59
profil
Blue
Dolphin
Tapes
na
stronie
Facebook
https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/
b) zgłosić się do Konkursu w terminie od 02.04.2018 r. do 30.04.2018 r. do
godziny 23.59, wypełnić prawidłowo
dostępny
na stronie
http://bluedolphin.pl/weekendowe-malowanie/ Formularz zgłoszenia do
Konkursu, zwany dalej Formularzem
Prawidłowo wypełniony przez Uczestnika Konkursu Formularz powinien
zawierać: imię, nazwisko (zgodne z prawdziwym, niefikcyjnym profilem na
Facebook, z użyciem którego Uczestnik Konkursu polubił wskazaną stronę
Organizatora na profilu Facebook), wiek, adres e-mailowy, potwierdzenie
obowiązkowych, niezbędnych do udziału w Konkursie zgód i oświadczeń,
wybrany numer odcinka filmu Organizatora Konkursu, wpisany kreatywny,
utworzony przez Uczestnika tytuł wybranego odcinka filmu.
Formularz zawiera następujące zgody i oświadczenia Uczestnika, który
przystępuje do udziału w Konkursie:
- Oświadczam, że zgadzam się na udział w Konkursie "W JEDEN WEEKEND".
- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu Konkursu "W JEDEN
WEEKEND" .
- Oświadczam, że nie jestem: osobą prawną, członkiem Komisji Konkursowej,
pracownikiem (bez względu na podstawę zatrudnienia a także osobą pozostającą
z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym - umowa zlecenie, umowa o dzieło)
i przedstawicielem Organizatora Konkursu oraz małżonkiem, dzieckiem wszystkich
wyżej wymienionych osób.
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- Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Organizatora Konkursu XL-TAPE INTERNATIONAL z siedzibą w Kielcach,
Ściegiennego 248, 25-116 Kielce zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. Poz. 922) do 25 maja 2018 r. oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (od 25 maja 2018 r.) wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu.
Oświadczam, że wiem, iż przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz
uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
- Oświadczam, że jestem właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych
i majątkowych) do zgłoszonego do Konkursu tytułu odcinka filmu Organizatora.
W przypadku wygranej w Konkursie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych przekazuję wszelkie prawa autorskie
i prawa autorskie majątkowe do zgłoszonego tytułu odcinka filmu Organizatorowi
Konkursu, w tym prawa do jego nieodpłatnego wykorzystania 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.
- Oświadczam, że jako Uczestnik Konkursu przyjmuję na siebie pełną
odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia
dotyczące zgłoszonego do Konkursu tytułu odcinka filmu Organizatora Konkursu
zdjęcia zgłoszonego do Konkursu.
c) Zaakceptować i przesłać do Organizatora Konkursu za pośrednictwem strony
http://bluedolphin.pl/weekendowe-malowanie/ Formularz, po jego wypełnieniu
klikając zakładkę „wyślij”.
3). Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno zgłoszenie Konkursowe.

7. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu
Organizator powoła trzyosobową Komisję, która będzie czuwać nad
prawidłowością organizacji, przebiegu i rozstrzygnięcia Konkursu.
Z prac związanych z rozstrzygnięciem Konkursu Komisja sporządzi protokół
z rozstrzygnięcia.
Uczestnicy na pisemną prośbę mogą zapoznać się z treścią protokołu
z rozstrzygnięcia Konkursu w siedzibie Organizatora Konkursu w terminie od
06.06.2018 r. do 22.06.2018 r.
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8. Rozstrzygnięcie Konkursu
Komisja Konkursowa w dniu 30.05.2018 r. sprawdzi polubienia strony
https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/, zapozna się z treścią
wszystkich nadesłanych do Konkursu Formularzy, sprawdzi ich prawidłowość
wypełnienia, zapozna się z treścią wszystkich zaproponowanych przez
Uczestników tytułów filmów Organizatora Konkursu a następnie przyzna
nagrody tym Uczestnikom Konkursu, którzy spełnili wszystkie warunki
Regulaminu Konkursu i przesłali najbardziej kreatywne tytuły filmów
Organizatora Konkursu.
Komisja przyzna następujące nagrody:
- nagroda główna przyznana dla jednego Zwycięzcy Konkursu – autora
najbardziej kreatywnego tytułu wybranego odcinka filmu Organizatora
Konkursu;
- równorzędne nagrody wyróżnienia - przyznane 330 Uczestnikom
Konkursu autorom najlepszych kreatywnych tytułów wybranych odcinków
filmów Organizatora Konkursu.
9. Nagrody w Konkursie:
Nagroda główna 1 szt. - aparat Fujifilm Instax mini 70 wraz z zestawem
papieru o Fujifilm Instax mini glossy 2x10sztuk papieru o wartość 488 zł brutto
oraz nagroda finansowa o wartości 54 zł brutto, łączna wartość nagrody
głównej 542 zł brutto.
Nagrody wyróżnienia 330 szt. w postaci zestawów do malowania MultiKolor o wartości 49,69 zł brutto 1 szt. (każdy zestaw zawiera: taśmę malarską
Blue Dolphin, dwie kuwety malarskie, dwa wałki malarskie, jeden uchwyt do
wałka, wałek mini z uchwytem, dwa pędzle gąbkowe, instrukcję) oraz nagrody
finansowej w wysokości 6 zł brutto, która zostanie dołączona do każdego
zestawu.
Łączna wartość jednej nagrody wyróżnienia - zestawu do malowania MultiKolor oraz nagrody finansowej 55,69 zł brutto.

10. Ogłoszenie wyników Konkursu
Wyniki Konkursu, imiona, nazwiska Zwycięzców oraz rodzaj przyznanych im nagród
zostaną opublikowane w dniu 04.06.2018 r. na stronie Blue Dolphin Tapes
https://www.facebook.com/BlueDolphinTapes/ oraz na stronie
http://bluedolphin.pl/weekendowe-malowanie/
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Dodatkowo Zwycięzcy zostaną poinformowani o wynikach Konkursu poprzez
wiadomość przesłaną z adresu e-mailowego wjedenweekend@bluedolphin.pl przez
Organizatora Konkursu w dniu 05.06.2018 r. na adres e-mailowy wskazany na
Formularzu zgłoszenia do Konkursu.

11. Wydanie nagród Zwycięzcom
Warunkiem wydania nagrody jest odpowiedź na e-maila Organizatora
Konkursu o przyznanej nagrodzie przesłana e-mailem przez Zwycięzcę
Konkursu w terminie od 05.06.2018 r. do 12.06.2018 r. na adres e-mailowy
zwrotny do Organizatora wjedenweekend@bluedolphin.pl. Odpowiedź
powinna zawierać:
- podany przez Zwycięzcę nagrody adres, na który Organizator prześle
nagrodę;
- zgodę Zwycięzcy na pobranie właściwego podatku od nagrody z przyznanej
przez Organizatora nagrody finansowej dodanej do do nagrody rzeczowej.
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 2018 r. poz. 200).
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
05.06.2018 r. do 22.06.2018 r. (decyduje data nadania przesyłki) na adres
wskazany w e-mailu przez Zwycięzcę nagrody.
Nagrody, które mimo prawidłowego nadania i dostarczenia nie zostaną
odebrane w terminie do 10.07.2018 r. przechodzą do dyspozycji Organizatora
Konkursu.
W przypadku braku przesłania przez Zwycięzcę nagrody e-mailem do
Organizatora, adresu dostarczenia nagrody oraz braku zgody na pobranie
nagrody finansowej na rzecz podatku od nagrody oraz braku przekazania 10
% wartości nagrody na rzecz podatku od nagrody w terminie do dnia
12.06.2018 r. nagroda taka przechodzi 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 Zwycięzcom Konkursu.
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12. Reklamacje
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w
formie pisemnej, listem poleconym w terminie do 17.07.2018 r. (decyduje data
nadania), reklamacje, które wpłyną po 24.07.2018 r. nie będą uwzględniane
mimo prawidłowej daty nadania. Reklamacje wyłącznie z dopiskiem Konkurs
„W JEDEN WEEKEND” można przesyłać na adres Organizatora Konkursu: XLTAPE INTERNATIONAL, ul. 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
przez Organizatora Konkursu z pisemną odpowiedzią na
reklamację.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo
do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
13. Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 02.04.2018 r.
do 17.08.2018 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 http://bluedolphin.pl/weekendowe-malowanie/
Po tym terminie Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
Konkursu.
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.
Odpowiedzialność za organizację, przeprowadzenie Konkursu, wydanie nagród i
odprowadzenie właściwych podatków ponosi wyłącznie Organizator XL-TAPE
INTERNATIONAL z siedzibą w Kielcach, Ściegiennego 248, 25-116 Kielce.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Organizator
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