REGULAMIN KONKURSU
„Belgian Days selfie”

I. Warunki ogólne
1. Organizatorem Konkursu „Belgian Days selfie” („Konkurs”) jest Belgijska Izba
Gospodarcza z siedzibą przy ul. 17 stycznia 48, 02 – 146 Warszawa.
2. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na fan page’u Belgijskiej Izby Gospodarczej
www.facebook.com/Belgian-Business-Chamber-111522775569772/timeline/ oraz na
stronie www.belgium.pl . Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu
o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a
przedmiotem jego regulacji są warunki udziału w konkursie „Belgian Days selfie”.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie. Każde
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie
jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
4. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy
nadsyłają zgłoszenie konkursowe za pośrednictwem mediów społecznościowych
Facebook przy wykorzystaniu hashtagów #belgiandays2016.
II. Czas trwania konkursu
1. Konkurs trwa od 01.10.2016 r. od momentu ogłoszenia startu konkursu na fan page’u
Belgijskiej
Izby
Gospodarczej
(www.facebook.com/Belgian-Business-Chamber111522775569772/timeline/) do 07.10.2016 r. do godziny 10:00.
III. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
zamieszkała na terytorium Polski.
2. W przypadku, kiedy uczestnik konkursu jest niepełnoletni, musi posiadać pisemną
zgodę rodziców.
3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez
Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, jak również
osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, a także członkowie
najbliższej rodziny tych osób.
4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3. powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.
IV. Zasady konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu sobie zdjęcia „selfie”. Opublikowaniu go na
własnym profilu w mediach społecznościowych - Facebook oznaczonego
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2. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt III staje się uczestnikiem Konkursu.
3. Zgłoszenie musi zawierać zdjęcie konkursowe oznaczone: #belgiandays2016
4. Zdjęcie musi być w formacie .jpg lub .png.
5. Zdjęcia nie mogą zawierać treści erotycznych, niecenzuralnych, naruszających
powszechnie panujące zasady moralności, godności osobistej, nawiązywań do symboli
religijnych, etnicznych lub rasowych. Zdjęcia nie mogą również przestawiać nagości
(ukazywać narządów płciowych).
6. Nadsyłając zdjęcie Uczestnik zaświadcza, że posiada pełne prawa do tego zdjęcia
oraz, że nie jest to zdjęcie celebryty lub jakiejś innej powszechnie znanej osoby. Jeśli
na zdjęciu znajdują się członkowie rodziny Uczestnika, lub też jego przyjaciele,
Uczestnik musi mieć ich wcześniejszą zgodę na użycie tej fotografii w Konkursie. Na
nadesłanych zdjęciach nie może być widocznego logo, lub znaku towarowego
(np. herb drużyny sportowej). Zdjęcie, co do którego Organizator poweźmie
wątpliwość, że może ono naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa
autorskie nie będzie uwzględnione i zostanie zdyskwalifikowane.
7. Użytkownik oświadcza, że posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe lub jest
uprawniony w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631)
w tym do korzystania z zamieszczonych w konkursie zdjęć, wpisów, komentarzy,
wypowiedzi i udziela niniejszym Usługodawcy nieograniczonego w czasie oraz
terytorialnie, nieodpłatnego niewyłącznego prawa do korzystania, na wszystkich
znanych polach eksploatacji w szczególności w zakresie wykorzystywania, utrwalania
w pamięci komputera, zmieniania, usuwania, uzupełniania, wykonywania publicznego,
wyświetlania publicznego, zwielokrotniania i rozpowszechniania w Internecie.
8. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe,
umieszczane przez niego w konkursie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek
praw autorskich i osobistych. Użytkownik jest odpowiedzialny względem Organizatora
za roszczenia osób trzecich wynikające z prawa autorskiego.
V. NAGRODY I GŁOSOWANIE
9. Belgijska Izba Gospodarcza wyłoni do finału konkursu 5 najciekawszych zdjęć pod
względem:


kompozycji



zgodności z tematem



kreatywności



Zdjęcia te zostaną opublikowane 7 października, po godz: 12:00 na stronie Facebook
Belgijskiej Izby Gospodarczej z #belgiandays2016. Zdjęcia finalistów wraz z
odpowiedziami zostaną zaprezentowane w postaci małej wystawy fotograficznej na
wydarzeniu „Belgijskie Popołudnie” w dniu 8 października organizowanym przez

Belgijską Izbę Gospodarczą w kawiarni MiTo cafe art. book przy ulicy Waryńskiego 28
w Warszawie. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony podczas wydarzenia „Belgijskie
Popołudnie”. Każdy uczestnik „Belgijskiego Popołudnia” będzie miał możliwość
zagłosowania na jedno zdjęcie. Głosem będzie żeton, który otrzyma od organizatoraBelgijskiej Izby Gospodarczej. Przy każdym zdjęciu będzie stało pudełko na głosy.


W konkursie nagrodę główną zdobywa uczestnik, którego zdjęcie zdobędzie
największą popularność tj. zbierze największą liczbę żetonów podczas „Belgijskiego
Popołudnia”.



Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w dniu 8 października podczas „Belgijskiego
Popołudnia” w godzinach 19:30-20:00.



Informacja
o
wygranej
zostanie
opublikowana
na
stronach
www.facebook.com/Belgian-Business-Chamber-111522775569772/timeline/
i www.belgium.pl w dn. 10.10.2016



Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez
to rozumieć opublikowanie zdjęcia w mediach społecznościowych Belgijskiej Izby
Gospodarczej.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system
informatyczny,
indywidualne
ustawienia,
nieprawidłowe
działanie
serwisów
społecznościowych wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją
Użytkowników.



Fundatorem nagrody w konkursie jest Brussels Airlines oraz „Organizator”.



Nagrodą Główną w Konkursie jest: Bilet lotniczy do Brukseli w obie strony dla 2 osób
na trasie Warszawa-Bruksela-Warszawa, drugą nagrodą w Konkursie jest zegarek
marki Ice-Watch.



Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.



Nagrodę, voucher, należy zrealizować do 31 marca 2017 roku.

VI. Wydawanie nagród
1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę podczas „Belgijskiego Popołudnia” w MiTo cafe
art. Books przy ul. Waryńskiego 28 w Warszawie.
2. Jeżeli zwycięzca nie będzie obecny na ogłoszeniu wyników, powinien wtedy odebrać
nagrodę osobiście w biurze Organizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach od
10:00 do 16:00, do 18.10.2016 do godziny 16:00, po uprzednim okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość.
VII Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie
1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do
przeprowadzenia Konkursu i nie będą przetwarzane do innych celów.
2. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie.

3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, który dokonuje przetwarzania
tych danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101,
poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Zgłoszenia Uczestnika w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem
przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
5. Akceptując Regulamin uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie jego
zgłoszeń konkursowych do celów konkursu.
6. Uczestnik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie,
jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Organizator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami
Polityki Ochrony Prywatności przyjętym przez Usługodawcę, postanowieniami
Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
VIII. Inne postanowienia
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany przez
media społecznościowe (Facebook oraz Instagram), wspierany, administrowany, ani
stowarzyszony z mediami społecznościowymi.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających
z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika
zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego
Uczestnika z Konkursu. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego Uczestnika za jego wykluczenie
z Konkursu.
4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem
Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: bbc@belgium.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania
przyczyn, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 r.
o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)
7. We wszystkich sprawach
Organizator Konkursu.
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