Regulamin konkursu fotograficznego
HomeKONCEPT
I. Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest firma: HomeKONCEPT Joanna Wnętrzak-Śniegowska
z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzecka 67F/1, NIP: 551-182-74-47, REGON 070827848,
reprezentowana przez Marcina Śniegowskiego – Pełnomocnika, zwana dalej Organizatorem.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
ukończyła 18 lat i jest właścicielem lub współwłaścicielem budowanego lub wybudowanego domu
według projektu Organizatora.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora konkursu.
4. Czas trwania konkursu: 17 kwietnia do 16 lipca 2019 r.
5. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
II Cel i przebieg Konkursu
1. Celem konkursu jest wybór najpiękniejszych realizacji domów nowoczesnych z kolekcji Pracowni
HomeKONCEPT.
2. Aby wziąć udział w konkursie należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony
na stronie internetowej www.homekoncept.pl, dołączyć zdjęcia domu zrealizowanego według
projektu Organizatora oraz udzielić nieodpłatnej licencji Organizatorowi na korzystanie
z nadesłanych zdjęć na następujących polach eksploatacji:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez HomeKONCEPT
Joanna Wnętrzak-Śniegowska z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzecka 67F/1, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu
przeprowadzenia konkursu fotograficznego.
4. Uczestnik konkursu oświadcza, że przesłane przez niego zdjęcia są wynikiem jego twórczości i nie
naruszają praw osobistych ani majątkowych osób trzecich, w szczególności praw autorskich i prawa
do wizerunku, oraz nie są obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym
niniejszym regulaminem.
5. Przesłane zdjęcia nie podlegają zwrotowi.
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6. Jury konkursowe spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze najlepsze prace konkursowe, które
otrzymają nagrody.
7. Jedno zgłoszenie może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.
8. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej www.homekoncept.pl
w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu.
9. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową.
10. Organizator prześle nagrody Laureatom w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników.
III Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:

•
•

Laureat pierwszego miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 1 500 zł
brutto upoważniającego do zakupów w sklepie internetowym www.HomeKONCEPT.shop oraz
dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 166,65 zł.
Laureat drugiego miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 1 000 zł brutto
upoważniającego do zakupów w sklepie internetowym www.HomeKONCEPT.shop oraz
dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 111,1 zł.

•

Laureat trzeciego miejsca otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu o wartości 500 zł brutto
upoważniającego do zakupów w sklepie internetowym www.HomeKONCEPT.shop oraz
dodatkową nagrodę pieniężną o wartości 55,55 zł.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne, ani nie podlegają wymianie na ekwiwalent
pieniężny.
3. Laureaci pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody zgadzają się, że kwoty dodatkowych nagród pieniężnych
nie podlegają wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczone zostaną na zapłatę podatku należnego z tytułu
wygranej w konkursie.
4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem zwycięzcom nagród, odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
IV Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu zgłoszeniowym do konkursu jest
firma: HomeKONCEPT Joanna Wnętrzak-Śniegowska z siedzibą w Krakowie 31-559, ul. Grzegórzecka
67F/1, NIP: 551-182-74-47, REGON 070827848.
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika konkursu jest dobrowolne,
jednakże konieczne do udziału w konkursie. Każdy z Uczestników konkursu ma prawo dostępu do
udostępnionych danych oraz ich poprawienia.
3. Postanowienie Jury konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
4. Nagrody nie odebrane w ciągu 4 tygodni, od daty ogłoszenia wyników, przechodzą na własność
Organizatora.
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