Regulamin Konkursu „Wspomnienie z Dnia Psa z Friskies”
§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem Konkursu „Konkurs Wspomnienie z Dnia Psa z Friskies” (dalej: „Konkurs”) jest
MEC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żaryna 2B bud. D, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod numerem KRS 0000058177, o kapitale zakładowym w kwocie 52.800 złotych, NIP
5252194029 (dalej: „Organizator”).

2.

Konkurs jest organizowany na zlecenie Nestlè Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Domaniewska 32, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, z kapitałem
zakładowym w wysokości 50.000.000,00 zł w całości opłaconym, NIP: 527-020-39-68 (dalej:
„Zleceniodawca”).

3.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

4.

Konkurs prowadzony jest na profilach Uczestników serwisie społecznościom Facebook.com
(dalej: „Serwis Facebook”) oraz Instagram (dalej: „Serwis Instagram”)

5.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani organizowany przez Serwis Facebook.

§ 2 Zasady udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie oraz
mające ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”) lub osoba
niepełnoletnia po pisemnej zgodzie prawnego opiekuna.
2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi w dniu 02.07.2016 r., zaś zakończenie w dniu 06.07.2016 r.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani Zleceniodawcy oraz członkowie
ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3 Przebieg Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zabawnego, kreatywnego Gifa (za pomocą Gifboxa
znajdującego się na terenie Eventu Światowy Dzień Psa z Friskies) lub samodzielne wykonanie
Zdjęcia za pomocą aparatu lub telefonu komórkowego (dalej: ,,Praca Konkursowa’’) a następnie
opublikowania go na swoim profilu w Serwisie Facebook lub Instagram z hashtagiem
#dzienpsafriskies. Prace bez oznaczenia powyższym hashtagiem nie będą brane pod uwagę.
Zadanie: Pokaż nam w kreatywny sposób jak świetnie Ty i twój pies bawiliście się na Dniu Psa z
Friskies”

2. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu wiele Prac Konkursowych.
3. Prace Konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za
obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub
przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich ( w tym w szczególności dóbr
osobistych i praw autorskich).
4. Zgłaszając Pracę Konkursową na konkurs, Uczestnik udziela Organizatorowi i Nestle nieodpłatnej
licencji niewyłącznej na wykorzystanie Pracy Konkursowej, na następujących zasadach:
a. pola eksploatacji: Internet,
b. okres: 5 lat,
c. terytorium bez ograniczeń.
5. W przypadku, gdy na Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek Uczestnika, Uczestnik, na
zasadach w ust 4 powyżej, udziela Organizatorowi i Nestle zgody na wykorzystanie swojego
wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej.
6. W przypadku, gdy na Pracy Konkursowej został utrwalony wizerunek innej niż Uczestnik osoby,
takie zdjęcie może zostać zgłoszone na Konkurs tylko jeżeli Uczestnik uzyskał zgodę tej osoby na
rozpowszechnianie tle jej wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w
ust. 5 niniejszego paragrafu, z prawem do udzielenia dalszej zgody Organizatorowi i Nestle. W takiej
sytuacji, na zasadzie dalszej zgody, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i
Nestle wizerunku osoby, utrwalonego na Pracy Konkursowej, na zasadach określonych w ust. 5
niniejszego paragrafu.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców oraz nagrody
1. Lista zwycięzców zostanie opublikowana w Serwisie Facebook na profilu marki Friskies
(https://www.facebook.com/FriskiesPL).
2. Komisja wybierze 3 (słownie: trzy) zwycięskie Prace Konkursowe. Autorzy zwycięskich Prac
Konkursowych otrzymają nagrodę w postaci zestawu karm Friskies dla psa o wartości ok. 30 zł netto
oraz zestaw gadżetów dla psa o wartości 40 zł netto (dalej: „Zwycięzca”).
2. Łącznie w Konkursie zostaną przyznane 3 (słownie: trzy) nagrody. Każdy Ten sam Uczestnik może
otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Zwycięzcy otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości przewidzianej przepisami prawa,
na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród, które nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną
przekazane do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o zwycięstwie za pośrednictwem Serwisu Facebook, Mailem lub
telefonicznie.

5. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wiadomości,
o którym mowa w ust. 4 powyżej, w prywatnej wiadomości w Serwisie Facebook lub mailem, adres,
na który nagroda zostanie wysłana. Jeżeli Zwycięzca nie uczyni zadość powyższemu obowiązkowi,
nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w
jego dyspozycji Uczestnikowi, którego Praca Konkursowa została uznana przez Komisję za kolejną
najlepszą w danym Etapie, po Pracy Konkursowej Zwycięzcy.

§ 5 Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i
zostaną trwale usunięte po zakończeniu Konkursu i wysłaniu nagród Zwycięzcom.
2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca. Zleceniodawca powierza przetwarzanie
danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi.
3. W celu przeprowadzenia Konkursu Zleceniodawca będzie przetwarzać następujące dane osobowe
Uczestników:
a. adres e-mail,
a w odniesieniu do Zwycięzców także następujące dane osobowe:
b. imię,
c. nazwisko,
d. adres,
e. telefon kontaktowy.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z
uzasadnieniem (bezpośrednio lub listem poleconym) na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1
niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem
http://regulaminy.mecapps.pl/dzienpsafriskies.pdf..Regulamin jest ponadto dostępny do wglądu w
siedzibie Organizatora.

