Regulamin Konkursu marki Dremel „Świąteczny Konkurs Szachowy Dremel”

1.

WARUNKI OGÓLNE:

1.1.

Organizatorem

Konkursu

prowadzonego

na

stronie

www.pomyslodajnia.pl

jest

Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000051814, NIP 526-102-79-92.
1.2.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu oraz
w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

1.3.

Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

1.4.

Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie organizatora oraz na stronie
www.pomyslodajnia.pl.

1.5.

Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.

2.

CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.

Konkurs trwa od 4 listopada 2016 roku do 10 grudnia 2016 roku (włącznie).

2.2.

Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 5 grudnia 2016. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu
5 dni od upływu terminu nadsyłania zgłoszeń.

3.

WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1.

Uczestnikiem konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie, przy użyciu narzędzi Dremel, projektu
typu „zrób to sam” zgodnie ze wskazówkami tego regulaminu, zgłoszenie projektu na stronie
www.pomyslodajnia.pl,podanie wszystkich danych kontaktowych wskazane w formularzu (imię,
nazwisko, e-mail/konto FB), akceptacja regulaminu, wgranie zgłoszenia konkursowego projektu
(„Zgłoszenie konkursowe”, „Praca Zgłoszeniowa”) oraz złożenie oświadczenia, iż Uczestnik
Udziela Organizatorowi na czas nieokreślony i nieodpłatnie licencji na wykonywanie zależnych
praw autorskich do przedstawionej Pracy Zgłoszeniowej na konkurs oraz materiałów z nią
związanych w tym do dokonania przez Organizatora opracowania, adaptacji, modyfikacji lub
przeróbek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3.3.

Akceptując regulamin konkursu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego
imienia, nazwiska oraz Pracy Zgłoszeniowej na konkurs również po zakończeniu czasu trwania
konkursu.

3.4.

Dane uczestnika zgłoszone w profilu (koncie) muszą być zgodne z rzeczywistością.

3.5.

Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i osoby działające na zlecenie Organizatora
oraz Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
KRS 0000051814, NIP 526-102-79-92, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo.

4.

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE

4.1.

Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu.

4.2.

Zadaniem uczestnika jest:
a.

przygotowanie projektu planszy i figur do gry w szachy - praca musi być wykonana
samodzielnie z użyciem narzędzi Dremel

b.

przygotowanie dokumentacji projektu typu „zrób to sam” wykonanego narzędziem/ami
marki Dremel w postaci opisu: materiałów potrzebnych do wykonania projektu, opisu
poszczególnych etapów projektu oraz materiałów zdjęciowych pokazujących zarówno
kluczowe etapy projektu jak i ukończony projekt (zdjęcia w dużej rozdzielczości,
nadające się do druku)

c.

przesłanie dokumentacji w formie zgłoszenia konkursowego

4.3.

Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę opracowań konkursowych w trakcie trwania konkursu.

4.4.

Zgłoszenia konkursowe muszą spełniać następujące kryteria merytoryczne:
a) Zgłoszenie nie może zawierać wulgaryzmów ani słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
b) Zgłoszenie nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, dyskryminujących mniejszości
religijne lub etniczne,
c) Zgłoszenie nie może pokazywać ani sugerować żadnych związków z przemocą

4.5.

Za poprawne zgłoszenie uznaje się pracę zgłoszeniową na temat określony w punkcie 4.3
Regulaminu zgłoszoną w czasie trwania konkursu

4.6.

Zgłoszenie konkursowe powinno mieć formę:
a) Obrazu (minimalnie 5 zdjęć w formacie .jpg lub .png, min. 1 mb, max. 5 mb każde)
b) opisu projektu w formularzu zgłoszeniowym

4.7.

Do udziału w konkursie dopuszczone są tylko oryginalne materiały foto.

4.8.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że przysługują mu
nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do złożonej pracy zgłoszeniowej.
Uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne naruszenie praw osób
trzecich
z tytułu dokonanego zgłoszenia konkursowego.

4.9.

Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik, w zamian za możliwość uzyskania nagrody,
wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego
w dowolnej formie wybranej przez Organizatora Konkursu w całości lub części poprzez jego

zwielokrotnianie, utrwalanie i rozpowszechnianie w materiałach prasowych i komunikatach
wewnętrznych i zewnętrznych marek Dremel i Bosch, w szczególności na stronach
internetowych pomyslodajnia.pl, bosch.pl, w postaci materiałów instruktażowych dla mediów,
oraz w kanałach Social Media Dremel Polska i Bosch Polska, oraz do oznaczenia materiału
zawierającego treść zgłoszenia konkursowego imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
4.10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zgłoszenia które jest niezgodne z niniejszym
regulaminem
4.11. Zgłoszenie do konkursu jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.

5.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) działania i zaniechania innych podmiotów w tym dostawców internetowych
b) sytuacje, w których uczestnik z przyczyn niezależnych od Organizatora nie zdołał poprawnie
założyć

konta

wysłać

zgłoszenia

konkursowego

(w szczególności z powodu awarii komputera Uczestnika lub jego sprzętu, kłopotów z
połączeniem internetowym itp.)
c) e-maile z powiadomieniami o wygranej, które nie dotarły do Uczestników z powodu ustawień
poczty Uczestników, ustawień filtrów antyspamowych i innych przyczyn niezależnych od
organizatora.
d) Niezależne od organizatora awarie serwera lub serwerów na których znajduje się strona
www.pomyslodajnia.pl a także czasowe lub stałe zablokowanie strony pod wyżej
wymienionym adresem z przyczyn niezależnych od Organizatora.

5.2.

W razie zgłoszenia roszczeń osób trzecich przeciwko Organizatorowi, na drodze procesu
o naruszenie praw autorskich lub praw do wizerunku, wypowiedzi i korzystania z innych
materiałów, w związku ze zgłoszeniami Uczestnika konkursu, Uczestnik zobowiązuje się
niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Organizatora z wszelkich
roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia wraz z kosztami
ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

.
6.

ZASADY UCZESTNICTWA

6.1.

Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu.

6.2.

Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego blokowania lub całkowitego wykluczenia z
udziału w konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
a w szczególności:
a) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy
godzą swym zachowaniem w prawa osób trzecich,

b) prowadzą działania co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą one
prowadzić do prób obejścia Regulaminu

lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania

Konkursu,
c) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego
wizerunek,

7. NAGRODY
7.1. Na każdym etapie konkursu przyznawane są trzy nagrody.
Nagrodami w każdym etapie konkursu są:
a. za zajęcie pierwszego miejsca: Dremel Zestaw 5***** o wartości netto 650 zł oraz kwota
stanowiąca równowartość 11,11% wartości zestawu, która zostanie przeznaczona przez
organizatora na opłacenie podatku.
b. za zajęcie drugiego miejsca: Dremel Zestaw 4**** o wartości 487 zł oraz kwota stanowiąca
równowartość 11,11% wartości zestawu, która zostanie przeznaczona przez organizatora na
opłacenie podatku.
c. Za zajęcie trzeciego miejsca: Dremel Zestaw 3*** o wartości 243 zł oraz kwota stanowiąca
równowartość 11,11% wartości zestawu, która zostanie przeznaczona przez organizatora na
opłacenie podatku.
7.2. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrodę innego
rodzaju.
7.3. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
7.4. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznawania nagród w danym etapie, jeżeli w ocenie Jury
Konkursu żadna z prac nadesłanych w ramach tego etapu nie uzasadnia przyznania nagrody.
7.5. Projekty zwycięzców każdego etapu zostaną umieszczone na stronie pomysłodajnia.pl.
8.
8.1.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ ODBIÓR NAGRODY
W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powoła 3-osobowe jury składające się
z przedstawicieli Organizatora lub osób przez niego wskazanych jako eksperci ze swoich
dziedzin (dalej: „Jury”).

8.2.

W Konkursie Organizator przyznaje Nagrodę na podstawie oceny Jury Konkursu i nagradza
osoby, których zgłoszenia zostały zweryfikowane pod kątem zgodności z regulaminem i które –
w zależności od kryterium wskazanego w treści Zadania Konkursowego – zostały najwyżej
ocenione przez Jury pod kątem pomysłowości odpowiedzi.

8.3.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pomyslodajnia.pl, nie później niż w ciągu
10 dni roboczych po zakończeniu danego etapu Konkursu

8.4.

Każdy Laureat otrzyma powiadomienie o wygranej mailowo (na adres mailowy podany przy
Zgłoszeniu).

8.5.

Laureat nie nabywa lub traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu
niniejszego Regulaminu.

8.6.

Warunkiem nabycia prawa do Nagrody, jest wysłanie przez Laureata wiadomości prywatnej na
adres:

konkursdremel@pl.bosch.com w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie

www.pomyslodajnia.pl informacji o wygranej. W wiadomości należy zawrzeć dane do wysyłki
nagrody; imię, nazwisko, adres mailowy, dokładny adres do korespondencji oraz numer
kontaktowy.
8.7.

W przypadku niewysłania przez Laureata w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji
o wygranej, wiadomości z danymi wskazanymi w ust. 8.6, Nagroda zostaje przyznana
kolejnemu Uczestnikowi z listy przygotowanej przez Jury, który nie otrzymał Nagrody.

8.8.

Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na adresy wskazane przez Laureata podane
w wiadomości prywatnej, o których mowa w pkt 8.6 Regulaminu. Nagroda wysłana będzie
w terminie 14 dni od otrzymania przez

Organizatora wiadomości Laureata z danymi

i informacjami określonymi w pkt 8.6 Regulaminu.
8.9.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania Nagrody, wynikające
z nieprawidłowego podania danych osobowych, zmiany miejsca zamieszkania Laureata do
czasu wydania Nagrody lub zmiany innych danych osobowych i informacji uniemożliwiającej
przekazanie Nagrody.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1.

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Robert Bosch
Sp. z o.o. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia Konkursu
(decyduje data nadania). Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje
skutków prawnych, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na drodze
sądowej.

9.2.

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

9.3.

Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Dremel Konkurs” i zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny
reklamacji oraz żądanie Uczestnika.

9.4.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamacji Organizatorowi. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem
poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia
reklamacji.

10.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Robert Bosch sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051814, NIP 526-102-7992.
10.2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanym z Konkursem,
tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym wydania Nagrody,
sprawozdawczością podatkową i księgową, a także aktywnościami Organizatora, opisanymi w
punkcie 4.9.

10.3. Uczestnikom przysługuje prawo do kontroli procesów przetwarzania przekazanych danych, ich
poprawiania i aktualizowania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator
Danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie.
10.4. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych
przez Organizatora, jednakże Organizator zastrzega, że wycofanie zgody na przetwarzanie
danych osobowych będzie traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie.
10.5. Organizator przewiduje udostępnienie danych osobowych Uczestników i Laureatów w zakresie:
imię i nazwisko oraz wizerunek następującym podmiotom: - agencje PR świadczące na rzecz
BOSCH usługi w zakresie kreowania marki i wizerunku BOSCH jako firmy innowacyjnej
i wspierającej nowoczesne technologie;

- media społecznościowe;

- podmioty i organy

upoważnione do otrzymywania takich danych na mocy szczegółowych przepisów prawa, w tym
m.in. organom podatkowym.
10.6. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na kontakt ze strony Organizatora w formie
elektronicznej lub telefonicznej, w celu obsługi Konkursu, w tym informowania o: statystykach
konkursowych, rankingach zbiorczych i indywidualnych, wyróżnieniach i nagrodach, itp..
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
11.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym,
loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
11.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na pogorszenie sytuacji Uczestników.
Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu na stronie www.pomyslodajnia.pl.
11.4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za dostęp do
Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
11.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

